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PROCES -VERBAL
incheiat in sedinta ordinara a Consiliului local Buciumi

din data de 20 aPrilie 2022

Sedinta de astazi este deschisa de primarul comunei, Pentru inceput

acesta constata prezenta a 13 consilieri din 13 validati. Este ,prezenta

televiziunea. Se prezinta apoi dispozitia primarului comunernt.L52 din 14

aprilie 2022 prin care s-a facut convocarea cu proiectul ordinii de zi pentru

astazi, prezettare facuta de insasi domnul primar, respectiv:

l.Proiectul de hotirdre privind aprobarea intocmirii cererii de ftnantare

pentru Proiectul "Infiintare retea distributie gaze naturale in Comuna

Buciumi, Judetul B acau"-iniliator, primarul comunei ;

2.Proiectul de hotdrdre privind aprobarea Actului aditional nr'5 la
Contractul de concesionare pentru delegarea gestiunii serviciilor de colectare

si transport deseuri municipale in judetul Bacau nr.I8012957106'05-2015

(diminuarea tarifului de la I4I4,47 lei/tona fara TVA ,la 994,86 leiltona fara

TVA) -iniliator, primarul comunei;
3. Diverse.

ectul inii de zi invitd

domnul consilier Matias Florian pentru preluarea conducerii lucrdrilor

sedintei. Domnul presedinte supune 1? vot proiectul ordinii de zi. In urma

un I ordinii i a fost

ul desc ilor n- cu

Inainte de tntrarea in ordinea de zi, secretarul general al comun9i

ectiuni la continuUrllrcggguhuo11l

verbal de a Nu sun coobi

sului-v sedin statd deschi

nilor consili unanimi voturi "
Domnul presedinte-invitd pe domnul primar sa expund materialul

pregatit pentru pct. nr.l al ordinii de zi- Proiectul de hotdr6re privind

aprobatea intocmirii cererii de finantare penfiu Proiectul "Infiintare retea

disfibutie gaze naturale in Comuna Buciumi, Judetul Bacau",

Domnul primar prezintdmaterialul pregatit pentru acest Subiect.

Dupa prezentare, sunt invitati domnii consilieri la cuvant.
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Doamna consilier Gliga Ileana-preqedintele Comisiei de specialitate

buget menlioneazd ca, protectul de hotarare a fost studiat si avizat favorabil

de membrii Comisiei,
Doamn? consilier Corneanu Mariana- considera ca este un proiect

foarte bun si foarte important pentru coilluna noastra, cuprins in Programul

"Anghel Saligny",
Nu s-a mai inscris nimeni la cuvant.

Domnul presedinte- supune la vot
mirii

distributie e1n Buciumi" J

cu

"pentru" a acestui proiect de hotarare.

Domm4l presedinte- invita pe domnul primar sa expuna materialul

pregatrt pentru pct. nr.2 al ordinii de zi- Proiectul de hotdrdre privind

aprobarea Actului aditional nr.5 Ia Contractul de concesionare pentru

delegarea gestiunii serviciilor de colectare si transport deseuri municipale in
judetul Bacau w.18012957106.05.2015 (diminuarea tarifului de la 1414,47

lei/tona fara TVA,la994,86leiltona fara TVA) .

Prezerfiareamateialului este facuta de dornnul primar'

Dupa prezentare, sunt invitati domnii consilieri la cuvant,

Doamna consilier Moldoveanu'Gascu Rodica - presedintele Comisiei

de specialitate juridica mentioneaza ea, proiectul de hotdrdre a fost analizat

de membrii Comisier cafe au fost de acord si l-au avtzat favorabil'

Domnul primar-precizeaza faptul ca la intalnirea cu dl,presedinte

Ivancea a propus ca o data pe luna, ultima saptamana, rnasiina care ra

gunoiul ru.idir. reciclabilele. Acum vede ca s-a schimbat metoda. Se vor da

saci la fiecare si va veni masina sa ia aceste deseuri, crede ca este o idee

buna. Cred ca s-a vazulca la containerele care sunt pe sortimente, se aduc tot

felul de rninuni. Poate as ava fi o comuna mai curata. Cu cat se colecteaza

mai mult reciclabil, scade tariful la gunoi.

Nu s-a mai inscris nimeni la cuvant'
Domnul presedinte- supune la vot Proiectul de hotdrdre privind

aoro adt nr.5 la C lde
delesarea serylc1r lectare si rt deseu cioale

80t29s7 106. 15 (dimin itului de t4t4
TV 86 le VO

unanlmlt
)2

deschis
proiect de hotarare.

La pct.nr.3 al ordinii de zi- Diverse, domnul presedinte solicitd

inscrieri la cuvant din partea consilierilor locali'
Domnul consilier Matias Florian -ureaza un "Paste fericit, cu bine si

La multi ani!"
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intrucdt ordinea de zi a fost epuizat1, domnul presedinte declara

qedinla inchisS, mullumind pentru participare,

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal.
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Secretar general -BILEI ELENA


